
 

 

Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon työryhmän tapaaminen  
 

Aika tiistai 8.3.2022 klo 11 – 11.55 

 

Paikka  Teams 

 

Osallistujat Veli-Mikko Niemi/STM 

Tea Hoffrén/STM 

 Emilia Sormunen/STM 

Sakari Jarva/LVM 

Mikael Åkermarck/LVM 

Emilia Laitala/VM 

Markus Rahkola/VM 

Annika Parsons/SM 

Niina Kilpelä/YM 

Matleena Haapala/YM 

Aku-Petteri Korhonen/TEM 

Sami Virtanen/Vammaisfoorumi 

Anmari Brink Pacius/EK 

Johanna Haapiainen-Makkonen/EK 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Veli-Mikko Niemi avasi kokouksen klo 11.00. Hyväksyttiin edellisten 

kokousten pöytäkirjat.   

2. Hallituksen esityksen tilanne, aikataulu ja valvonta 

Käytiin läpi tilannetta STM/Sormunen pp-esityksen pohjalta. Maaliskuun aikataulu on 

kiireinen. Vaadittavat muutokset hallituksen esitykseen tehdään heti, kun saadaan pa-

laute laintarkastuksesta ja lainsäädännön arviointineuvostosta.  

 

Vammaisfoorumi/Virtanen kysyi arviointineuvoston käsittelystä tarkemmin. 

STM/Sormunen vastasi, että he arvioivat nimenomaan hallituksen esityksen taloudel-

listen vaikutusten arviointia ja muita vaikutusalueita. Raportti on julkisesti saatavilla 

arviointineuvoston verkkosivuilla, kun se julkaistaan.  

 

Käytiin yleisesti läpi laintarkastuksen kommentteja. Puheenjohtaja muistutti, että lau-

sunnolla oleva hallituksen esitys muokkautuu vielä paljonkin useassa eri vaiheessa ja 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b4AE419F3-E9B6-4469-9398-CBE074716DA0%7d&file=Ty%C3%B6ryhm%C3%A4lle%208.3..pptx&action=default
https://vnk.fi/arviointineuvosto


on hyvä muistaa, ettei lausunnoilla olleen hallituksen esityksen lakiluonnokset ole lo-

pullisia. Eduskunta päättää lopullisen lain sisällöstä.  

 

Keskusteltiin tuotteiden valvontakokonaisuudesta. Tuotteiden markkinavalvonnan jär-

jestäminen on edelleen kesken, eikä ratkaisuun ole päästy. Tämä on kriittinen asia esi-

tyksen etenemisen kannalta. Asia on siirtynyt poliittiseen keskusteluun. 

 

Vammaisfoorumi/Virtanen kysyi, mikä valvonnan osalta on erityisesti keskustelussa 

tai epäselvää. Puheenjohtaja totesi, että keskusteluissa on yleisesti tehtävän koordi-

nointi ja resursointi.  

3. Asetukset 

STM/Sormunen kertoi työstössä olevien asetusten tilanteen (asetukset Tiimerissä). 

Tarkoitus on antaa kolme asetusta esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksista. Nyt 

asetusten pykälät on toimitettu käännettäväksi ruotsin kielelle. Lausuntokierros asetus-

ten osalta on tarkoitus aloittaa maaliskuun lopussa lausuntopalvelussa. 

4. Koonti lausuntopalautteesta 

 Hallituksen esitysluonnoksen lausunnoista on koottu erillinen asiakirja. Siihen on 

 koottu yleisesti saatu palaute eri asiakokonaisuuksien alle. Tästä tehdään käännös myös 

 ruotsin kielelle. Asiakirja julkaistaan Hankeikkunassa.   

5. Muut asiat 

STM/Sormunen pyysi jokaista ministeriötä käymään läpi vastaavuustaulukon direktii-

vin artiklojen implementoinnista 21.3.2022 mennessä. Vastaavuustaulukko liitetään 

hallituksen esitykseen.  

  

Käytiin keskustelua sähkökirjojen määritelmästä ja myös EU komission kysymyksestä 

siihen liittyen.  

Vammaisfoorumi/Virtanen kysyi, onko sähkökirjan määritelmä sama kuin se oli lau-

suntokierroksella. 

VM/Laitala vastasi, että määritelmää on tarkennettu hiukan.  

STM/Sormunen täydensi, että digipalvelulaissa on sähkökirjan määritelmä ja sähkö-

kirjaa tulee tarjota digipalvelulain 3 a luvun mukaisesti. Määritelmä ei siis vastaa täy-

sin sitä, mikä on esteettömyysdirektiivissä.  

Komissio on tarkentanut jo tässä vaiheessa sitä, että esteettömyysdirektiivin imple-

mentoinnin tulee vastata vaatimusta siitä, että myös ennen 28 kesäkuuta 2025 julkais-

tut sähkökirjat tulee olla vaatimusten mukaisia, jos niitä edelleen tarjotaan kuluttajalle.  

YM/Haapala kertoi, että ympäristöministeriö on tilannut Owal Goup OY:ltä direktii-

vin liitettä III koskevan vaikutustenarvioinnin, joka valmistuu maaliskuussa. Puheen-

johtaja ehdotti, että selvitystä käsitellään työryhmän kokouksessa myöhemmin. 

 

Seuraava työryhmän tapaaminen 15.3. voidaan peruuttaa, mutta uusia kokouksia tästä 

lähtien joka toinen tiistai toukokuun loppuun asti.  

6. Kokouksen päättäminen 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/start.aspx#/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvn%2Desteettomyysdirek%5Fvalmist%2FTiedostot%2FAsetukset&FolderCTID=0x012000A007CFDFBC70284A9A81B7B4ACF6FCED&View=%7B40104207%2DA8FE%2D46D9%2DAEF7%2D95A087354D0E%7D
https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-esteettomyysdirek_valmist/_layouts/15/start.aspx#/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvn%2Desteettomyysdirek%5Fvalmist%2FTiedostot%2FHE%20esteett%C3%B6myysdirektiivi%2Fsuomenkielinen%20HE%2FVastaavuustaulukko%20komissiolle&FolderCTID=0x012000A007CFDFBC70284A9A81B7B4ACF6FCED&View=%7B40104207%2DA8FE%2D46D9%2DAEF7%2D95A087354D0E%7D


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50. Seuraava työryhmän kokous tiistaina 21.3. 

klo 11.  

 

 

 

Jakelu Työryhmän jäsenet ja varajäsenet 


